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 (* doorhalen wat niet wordt verlangd)

staan, maar als degenen die moeten bouwen geen aanvraag 

indienen, gebeurt er gewoon helemaal niets.”

P I M F O R T U Y N

“We zeggen maatschappelijke ontwikkeling te willen, maar 

niemand neemt daarvoor de verantwoordelijkheid”, concludeert 

Teisman: “Dat is de tragiek van de complexe samenleving waarin 

we zitten. Een toenemende vervlechting, een toenemende weder-

zijdse afhankelijkheid, steeds meer actoren, dus heel veel relaties 

en heel veel gepraat. Maar de vraag moet niet zijn of het polder-

model failliet is, de vraag is, als we het model failliet verklaren, 

waar gaan we dan heen?” Als een reactie op de complexiteit van de 

samenleving, heerst er een verlangen naar een nieuwe gezagsdrager 

die onomstotelijk is begiftigd met het decorum van de leider, en 

ons de illusie kan geven dat de wereld te begrijpen is. Een regent 

uit de tijd van Ot en Sien. Teisman: “Zie de verkiezingswinst van 

Pim Fortuyn. Iemand die zegt wat ie denkt en doet wat ie zegt. 

Iemand die knopen doorhakt. Als reactie op de verwarring in de 

complexe samenleving is dat heel begrijpelijk en legitiem. Maar 

bijna op hetzelfde moment zie je een tegenreactie: mensen willen 

bij alle beslissingen betrokken zijn. Dus komt er over van alles en 

nog wat een referendum. Dan blijkt dat de burger in even hoog 

tempo zijn support aan de zelfgekozen leider weer intrekt. Dat is 

de spagaat waarin veel samenlevingen in de EU zich momenteel 

bevinden.” En zo is gedurende de afgelopen (duale) gemeenteraads-

periode menig wethouder voor rotte vis uitgemaakt. Schreeuwend 

om waarden, normen en respect is de zuurgraad hoog. Iedereen 

vult zijn zakken, nu ben ik aan de beurt. ‘Hier en nu’ prevaleert 

boven ‘daar en later’.  Projectontwikkelaars hebben daar last van. 

Martin van Hoogevest, ontwikkelaar uit Amersfoort, zegt in zijn 

bedrijfsblad: “De mondige burger heeft de neiging op de rem te 

gaan staan en iedere verandering te wantrouwen. En die mondig-

heid vertaalt zich in juridisering van de ruimtelijke ordening: bijna 

ieder plan wordt bij de Raad van State aangevochten waarbij een 

kleine minderheid zijn zin krijgt. Dat heeft weinig meer te maken 

met mondigheid. Dat heeft te maken met dictatuur van eigen-

belang en korte termijn.” 

C É R A M I Q U E  
Het is een duidelijk luxeprobleem. In de naoorlogse jaren was 

er een onbetwiste urgentie om het land weer op te bouwen. De 

woningnood was topprioriteit. In zulke tijden wordt leiderschap 

geaccepteerd, ook al moeten individuen dan soms wat inleveren. 

Hoog water op de rivier, ingestorte balkons van een woongebouw 

bij Céramique in Maastricht en afschuivende veendijken bij Wilnis 

leiden tot eenzelfde gevoel van urgentie. De overheid komt met 

een deltaplan, een flink budget en nieuwe wet- en regelgeving. 

Maar het grote publiek is kort van memorie, want vrij snel na iedere 

(bijna) ramp verdwijnt de eenstemmigheid. Dan worden er vraag-

tekens gezet bij een al te rigoureuze aanpak en worden andere 

Besturen in / van* chaos
Het Nederlandse poldermodel is ter ziele. Deze vorm 

van overleg als manier van besluitvorming in complexe 
situaties past niet bij het hedendaagse ideaal van de 

bezielde bestuurder die met passie en daadkracht 
heldere doelen realiseert. De media, met in hun kielzog 

grote delen van de bevolking, hekelen overleg en prijzen 
lef. De roep om authentieke leiders is alom. Politiek én 

bedrijfsleven hebben een onstilbare honger naar transpa-
rantie en orde. Maar zo simpel zit de wereld niet in elkaar. 

Want de behoefte aan individuele rechten en ruimte 
is nog nooit zo groot geweest als nu. We spreken elkaar aan 

op vastgelegde afspraken, maar tegelijk zijn we allergisch 
voor nog meer regels. We willen innovatie, maar zijn 

bang om onverwachte kansen de ruimte te geven. 
We vragen om leiders, maar accepteren geen leiderschap. 
Bestuurskundige professor Geert Teisman van de Erasmus 

Universiteit Rotterdam lost de gordiaanse knoop op. 
Hij pleit voor een nieuw, meer geavanceerd poldermodel: 

“Ken het gevaar van orde en omarm de waarde van chaos.” 
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Jarenlange besluitvorming die soms tot niets leidt. Ingewikkelde 

procedures die tot uitstel of afstel leiden. Onderling gehannes, 

waar partijen elkaar ontmoeten, praten en vervolgens niets doen. 

Dat zijn zo ongeveer de maatschappelijke oordelen over het 

poldermodel. Niet geheel ten onrechte, want de traagheid en 

stroperigheid bij politiek en bedrijfsleven zijn vaak niet van de 

lucht. Niemand durft of kan verantwoordelijkheid nemen en in feite 

heeft ook niemand die. Wie is er verantwoordelijk voor de concur-

rentiepositie van de Randstad in de Europese context? Ook al is 

die van wezenlijk belang voor de toekomst van ons land; er is geen 

wethouder of burgemeester op aan te spreken. De concurrentie-

positie wordt bepaald door een complex van factoren als de 

beschikbaarheid van woon- en werkruimte, bereikbaarheid, veilig-

heid, cultuur, sfeer, milieukwaliteit en bestuurlijke omgeving. 

Wie is er verantwoordelijk voor de te lage woningbouwproductie? 

De minister van VROM staat voor de taak om gemiddeld 90 duizend 

woningen per jaar te bouwen, maar dat aantal wordt lang niet 

gehaald. De wethouders Stadig (Amsterdam) en Pastors (Rotter-

dam) verbinden hun politieke lot aan een gemeentelijke productie 

van respectievelijk 4000 en 3000 woningen per jaar. Zo’n ferme 

opstelling oogt krachtig en doet het goed in de media: het is 

duidelijk wie er in charge is. Maar de werkelijkheid is complexer. 

Ook anderen zijn debet aan de vertraging. De Utrechtse wethouder 

Van Kleef zegt: “Corporaties bouwen en projectontwikkelaars 

bouwen, maar de gemeente bouwt niets. Ik kan op m’n kop gaan 

door Henk Bouwmeester
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W E T H O U D E R S

Het Nederlandse stelsel van ruimtelijke ordening botst tegen zijn 

grenzen aan. Er zijn innovaties nodig, en die komen vooral voort 

uit een dynamisch proces van ontwikkeling en ontdekking van 

nieuwe kwaliteiten, zegt Teisman: “We moeten niet proberen alles 

te ordenen, want dat leidt tot inertie en een onvermogen ons aan te 

passen aan de zich veranderende omgeving. Maar we moeten ook 

niet alles overlaten aan de chaos, want dat leidt tot vernietiging 

van bestaande kwaliteiten zonder nieuwe toe te voegen. Het is de 

uitdaging om te opereren op de grensvlakken van orde en chaos.” 

Wat betekent dat voor nieuwe wethouders die na de verkiezingen 

van 7 maart zullen aantreden? Teisman: “Ik denk dat bijna alle 

wethouders bijna alle fouten van ordezoekers zullen herhalen. Als 

er maar op een paar plekken vernieuwingskernen ontstaan. Wees je 

bewust van het gevaar van orde en wees je bewust van de waarde 

van chaos. Chaos impliceert een zekere mate van variëteit. Dat is 

iets heel anders dan dat je vanaf het begin denkt te weten hoe een 

proces zal lopen. In de meeste gevallen loopt de kar dan vast in 

de modder. Inertie. Andersom, als je eerst kijkt wat voor ideeën er 

zijn, kun je makkelijker je eigen ambities eraan verbinden. Dan kun 

je sommige ideeën stimuleren en andere afremmen. Dat genereert 

een veel groter sturend vermogen. Maar een wethouder moet dan 

wel het lef hebben om tegen de raad te zeggen, het van te voren 

niet allemaal precies te weten. En dat is in het duale stelsel niet 

gebruikelijk.”

P R O J E C T O N T W I K K E L A A R S

En projectontwikkelaars? Teisman verwacht dat zij een veel grotere 

rol zullen krijgen: “Daarmee neemt ook de complexiteit van hun 

opdracht toe. Dus moeten zij ook de complexiteit van hun opdracht 

aanvaarden.” Een opschaling van de sector ligt voor de hand waar-

bij projectontwikkelaars niet langer alleen gebouwen realiseren 

en verkopen, maar samenwerkingsverbanden aangaan waarin zij 

gedurende langere tijd verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van 

gebieden. Teisman: “Private partijen moeten leren inzien, dat je 

eigenbelang alleen duurzaam behartigt als het zich verhoudt tot 

het gemeenschappelijke belang. De kracht van anderen bepaalt ook 

jouw kracht. Het gaat om coöpetition.” De publieke leiders van de 

toekomst moeten voortdurend kunnen schakelen tussen orde en 

chaos, zegt Teisman: “Zorg dat je de boel zelf goed op orde hebt, 

maar aanvaard dat anderen daar invloed op kunnen hebben. Onder-

ken de context waarin jouw handelen zich afspeelt. Ken je eigen 

kracht, maar weet dat je opereert in het krachtenveld van complexe 

netwerken en onvoorspelbare processen. De algemeen directeur of 

de wethouder moet in staat zijn met respect voor de orde in zijn 

eigen organisatie, de chaos te omarmen. Dat is het leiderschaps-

vermogen waar het in essentie om gaat.”

Verder lezen: Geert R. Teisman, Publiek management op de grens 

van chaos en orde, Academic Service, Den Haag, 2005 (online te 

bestellen via www.managementboek.nl).

‘We moeten niet proberen alles te 
 ordenen, want dat leidt tot inertie.’

belangen ingebracht. Een probleem wordt een luxeprobleem en 

vervolgens onderwerp van overleg in de complexe polder. Stagnatie 

en relatieve terugval zijn het gevolg.

C H A O S B E N U T T E R S

Iedereen benadert de complexe vraagstukken in onze samenleving 

op een andere manier, analyseert bestuurskundige Teisman en 

onderscheidt daarin twee hoofdstromingen: “De eerste groep 

mensen zegt: ‘We hebben het met elkaar te complex gemaakt. Te 

veel actoren. Te veel doelen. Te veel ambities. Te veel regels. Als 

we dat te veel weghalen, komt alles weer in orde’. Die groep noem 

ik de ordezoekers. De tweede groep zoekt naar een systeem van 

samenwerking dat zich qua complexiteit verhoudt tot de complexi-

teit van het probleem. Die groep noem ik de chaosbenutters.” 

De groep van de ordezoekers is veruit dominant, zegt Teisman. Dat 

is de groep die in heldere Jip-en-Janneketaal doelen wil stellen en 

verantwoordelijken wil aanwijzen die kunnen worden afgerekend op 

het behalen van die doelen. Het geeft mensen het prettige gevoel 

dat díe zaken binnen de complexe samenleving in ieder geval goed 

zijn geregeld. Een leider die niet deugt, kan aan de kant worden 

geschoven. En als de overheid niet deugt, dan wordt de betreffende 

taak geprivatiseerd. Overigens meestal gevolgd door een veelheid 

van inspecties en controles, waardoor de efficiëntiewinst zeer 

beperkt, zoniet negatief is. Dat wat bedoeld was om orde te schep-

pen, gaat uiteindelijk knellen en zuigt de energie uit de samenle-

ving weg.

S Y S T E M E N I N  S Y S T E M E N

De groep van chaosbenutters erkent de complexiteit van de samen-

leving. Die is ontstaan doordat heel veel behoeften al zijn bevredigd 

(het gaat om luxeproblemen) en doordat mensen fysiek, elektro-

nisch en functioneel uiterst mobiel zijn. “De hoogontwikkelde 

samenleving is niet lineair, maar bestaat uit systemen in systemen 

in systemen in systemen”, doceert Teisman: “En de ontwikkeling 

van de samenleving wordt bepaald door de interactie tussen die 

systemen. Niet door de actie van een sterke leider. Hoewel we het 

misschien vervelend vinden, blijkt dat alles met alles samenhangt. 

Het model waarin iemand die ‘de baas’ is, is in de praktijk niet 

haalbaar. Je kunt niet een project realiseren door de buitenwereld 

buiten de deur te houden. Opeens dringt die buitenwereld zich 

toch binnen in jouw systeem van besluitvorming.” Volgens Teisman 

hangen de kwaliteit en de ontwikkelingskansen van de samenleving 

in hoge mate af van het vermogen van partijen om hun handelen 

op elkaar af te stemmen: “Het is typerend voor een samenleving 

in decline, dat partijen gefixeerd zijn op behoud van het bestaande 

en niet kijken naar de kansen voor de toekomst. De angst regeert. 

De welvaart van de samenleving is tegelijk onze valkuil.” 

‘De algemeen directeur of de 
wethouder moet in staat zijn 

 om de orde te omarmen.’


